
EKR001154892019 2020.09.23 15:26:25

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Elektromos gépjárművek beszerzése II.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR001154892019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_9721835
3

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Nagyné Hegyesi Erzsébet

hegyesi.erzsebet@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537644
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Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) [(1)+(2)]: 10 716 846 

11331333219Császár Autószerviz Kft., Magyarország 8500 Pápa, Külső-Veszprémi Út 49.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

193A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

"Elektromos gépjárművek beszerzése" elnevezésű projekt keretében elektromos gépjármű beszerzése II. 
A nyertes ajánlattevő feladata az 1 db új elektromos személygépjármű tulajdonjog átruházással, az üzembe- és forgalomba 
helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, az Ajánlatkérő telephelyére szállítása. 
Ajánlatkérő elfogad gyártói igazolást, illetve a gépjármű magyarországi importőre által kiadott igazolást is.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Elektromos gépjárművek beszerzése II.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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A pontozás módszere: a legjobb ajánlat kapja a maximum 10 pontot, a többi ehhez viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 
(értékarányosítás módszere) az alábbiak szerint: 
 
1. részszempont: Nettó ajánlati ár (nettó HUF)                         
80 – súlyszám 
Az értékelés alapját a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár képezi. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

101

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy a DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
Ajánlattevő ajánlata megfelelt az Eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
előírt feltételeknek.  
 
Az Eljárást megindító felhívásban előírt értékelési szempontokra tekintettel a DUNA AUTÓ Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő ajánlata a Nettó ajánlati ár (HUF) értékelési részszempont (súlyszám: 80) 
vonatkozásában 9,62 pontot, míg a Szállítási határidő értékelési részszempont (súlyszám: 20) vonatkozásában 
9,24 pontot kapott, így azokat a részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal beszorozva ajánlata 954,40 
összpontszámot ért el. 

Szöveges értékelés:

954.40DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy a Császár Autószerviz Kft. Ajánlattevő ajánlata megfelelt 
az Eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt feltételeknek.  
 
Az Eljárást megindító felhívásban előírt értékelési szempontokra tekintettel a Császár Autószerviz Kft. 
Ajánlattevő ajánlata mindkét értékelési részszempont /Nettó ajánlati ár (HUF) - súlyszám: 80/, valamint 
/Szállítási határidő (nap) - súlyszám: 20/ vonatkozásában a maximális 10 pontot kapta, így azokat a 
részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal beszorozva ajánlata 1 000,00 összpontszámot ért el. 

Szöveges értékelés:

1000.00Császár Autószerviz Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) [(1)+(2)]: 11 131 681 
 
1) Forgalomba helyezés költsége (üzembe és forgalomba helyezés költségei, törzskönyv, igazoló lap, 
műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsga, egyéb költségek) nettó HUF: 80 500 
 
2) Gépjármű ára (nettó HUF): 11 051 181  
 
Szállítási határidő - (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 
120 nap): 238 
 
Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli gumi szett) (nettó HUF): 85 000 
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy a DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő ajánlata 
megfelelt az Eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. 

12135790244DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
1037 Budapest, Zay Utca 24

 
1) Forgalomba helyezés költsége (üzembe és forgalomba helyezés költségei, törzskönyv, igazoló lap, 
műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsga, egyéb költségek) nettó HUF: 86 846 
 
2) Gépjármű ára (nettó HUF): 10 630 000 
 
Szállítási határidő - (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 60 nap, maximum értéke: 
240 nap): 220 
 
Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli gumi szett) (nettó HUF): 180 000 
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy a Császár Autószerviz Kft. Ajánlattevő ajánlata megfelelt az Eljárást 
megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) [(1)+(2)]: 10 716 846 
 
1) Forgalomba helyezés költsége (üzembe és forgalomba helyezés költségei, törzskönyv, igazoló lap, 
műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsga, egyéb költségek) nettó HUF: 86 846 
 
2) Gépjármű ára (nettó HUF): 10 630 000 
 
Szállítási határidő - (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 60 nap, maximum értéke: 
240 nap): 220 
 
Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli gumi szett) (nettó HUF): 180 000 
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy a Császár Autószerviz Kft. Ajánlattevő ajánlata megfelelt az Eljárást 
megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. 
Az Eljárást megindító felhívásban előírt értékelési részszempontokra tekintettel a Császár Autószerviz Kft. Ajánlattevő ajánlata 
mindkét értékelési részszempont vonatkozásában a maximális pontszámot kapta, így ajánlata 1000,00 összpontszámmal a 
legkedvezőbb ajánlatnak bizonyult.

11331333219Császár Autószerviz Kft., Magyarország 8500 Pápa, Külső-Veszprémi Út 49.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

 
Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték 
hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet 
alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb nettó ajánlati ár, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a 
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 
 
                                                       Legjobb ajánlat tartalmi eleme 
P (vizsgált ajánlat pontszáma)= ----------------------------------------------- x 10 
                                                              Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
2. részszempont: Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 60 nap, maximum értéke: 240 nap)         
20 – súlyszám 
 
A szállítási határidőt napokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem napokban adja meg a szállítási határidőt, ajánlatkérő az 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
Adott esetben a 60 nap szállítási határidőt, valamint a 60 napnál kedvezőbb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat egyaránt a 
maximális pontszámot kapja. 
 
Az adott részszempont értékelési pontszámát az értékelt ajánlatra meghatározott és az adott szempontból legkedvezőbb érték 
hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. A legkedvezőbb 
ajánlat a legrövidebb szállítási határidőt tartalmazza, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok 
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 
 
                                                      Vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
P (vizsgált ajánlat pontszáma)= ----------------------------------------------- x 10 
                                                      Legjobb ajánlat tartalmi eleme 
 
Az egyes részszempontokra megállapított pontszámok ezt követően felszorzásra kerülnek az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal, majd az így kapott pontszámok összegezése eredményeként megállapított pontszámok közül a legtöbb pontot elért 
ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek. 
Ajánlatkérő jelen eljárásban az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el a Kbt. 72. §-a alapján. 
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.21Lejárata:2019.11.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2019.11.11

2019.11.11
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.11.07 11:41:55 szegoz65

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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